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STUDIA BAŁKAŃSKIE
Miejsce akcji: Katedra Slawistyki
Obsada: native speakerzy i specjaliści kultury Bałkanów, filmu, literatur i języków
Słowian Południowych, ale również języka tureckiego i włoskiego.

20 kierunków i prawie 100 specjalności!

Prolog: otwartość na Bałkany, jako region i różnorodność kultur i tradycji
w perspektywie historycznej i współczesnej. Zainteresowanie Słowianami i ich
Bałkańskimi sąsiadami, w tym wpływami orientalnej kultury i realiów prawnogospodarczych Bałkanów.
Rekrutacja: ug.edu.pl/rekrutacja
Rozwój akcji: studia I stopnia uczą studenta posługiwania się językami Słowian
bałkańskich oraz tureckim lub włoskim, dostarczają wiedzy z zakresu prawa, biznesu,
handlu, dyplomacji, stosunków etnicznych i gospodarki krajów Półwyspu Bałkańskiego,
wprowadzają zagadnienia z dziedziny kultury i realioznawstwa.

5 000 studentów
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Epilog: przedstawiciel biznesowy (dobra pensja, podróże), przedstawiciel dyplomatyczny (prestiż, podróże, dobra pensja), rezydent turystyczny (podróże), przewodnik
(podróże), lektor (podróże, prestiż), analityk danych z regionu (dobre zarobki, ciekawa praca),
animator kultury (interesująca praca, prestiż),
promotor kultury (interesująca praca, prestiż),
tłumacz (dobre honoraria, prestiż), tłumacz
przysięgły (interesująca praca), dziennikarz –
znawca regionu (interesująca praca, prestiż),
pracownik naukowy (prestiż). Absolwenci
Studiów bałkańskich znajdą zatrudnienie
w wielu dziedzinach gospodarki i kultury, zarówno w kraju, jak i w instytucjach UE, jako
konsultanci ds. regionu Bałkanów przy instytucjach europejskich, pracownicy służb dyplomatycznych, specjaliści w przedsiębiorstwach
polskich i międzynarodowych współpracujących lub inwestujących w regionie bałkańskim,
eksperci i negocjatorzy ds. mniejszości narodowych regionu.

REPERTUAR WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO
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Punkt kulminacyjny: studenci stają się specjalistami od kultury i języków
bałkańskich nadal mało znanych w Polsce: chorwackiego, serbskiego, słoweńskiego,
mogą zostać tłumaczami tych języków i znawcami gospodarczo-polityczno-prawnych
zagadnień regionu bałkańskiego, koła naukowe organizują imprezy slawistyczne,
konferencje, spotkania i wykłady z badaczami z różnych krajów słowiańskich.
Studenci wyjeżdżają na Bałkany: Uniwersytet w Belgradzie (Serbia), w Nowym
Sadzie, Osijeku, Uniwersytet w Kragujevacu (Serbia), do Centrum Kultury w HercegNovi (Czarnogóra), na Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja). Korzystają z programu
Erasmus+, studenci i wykładowcy Katedry Slawistyki wspólnie organizują i uczestniczą
w imprezach muzycznych, np. Yugo-party i Slavo-party oraz w Slavie i przeglądach
filmowych.

